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Meyvelerde yapılan değerlendirmede, lokaliteler arasında herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. 
Meyvelerin yıkanan ve yıkanmayanları kendi arasında değerlendirildiğinde sadece Ni yönünden 
farklılık olduğu belirlenmiştir.. 

Sonuç: Sonuç olarak yurdumuzda Başta Amasya olmak üzere birçok yerde bulunan ve meyvesi 
yiyecek ve içecek olarak kullanılan elma ile ilgili yapılan bu çalışmada meyveler üzerinde 
insan sağlığını tehdit edecek düzeyde bir ağır metal konsantrasyonuna rastlanılmamıştır. Ancak 
yaprakları üzerinde yapılan değerlendirmede Mn ve Co değerleri yoğun trafiğin olduğu alanlarda 
diğer alanlara oranla oldukça yüksektir. 
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Amaç: Bu çalışmada, Sinop ilinde bulunan Erica arborea komünitesine ait türlerden malakofil 
karaktere (kuraklığa toleranslı, yarı-yaprak döken) sahip Cistus creticus L. ve sklerofiloz (kurakçıl, 
her dem yeşil) karaktere sahip Arbutus unedo L.’nin yapraklarında kuru ağırlık, alan, SLA ve 
SLM’nın aylara ve mevsimlere bağlı olarak değişimi araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Her tür için seçilen beş bitki bireyinden bir yıl boyunca aylık olarak yaprak 
örnekleri toplanmış, toplanan yaprak örneklerinin sapları kesilerek preste kurutulduktan sonra Leaf 
Area Measurement yazılım programı kullanılarak yaprak alanları ölçülmüştür. Yaprak örnekleri 65 
0C’de sabit ağırlığa gelene kadar kurutularak yaprak kuru ağırlıkları belirlenmiştir. Yaprak alanının 
yaprak kuru ağırlığına oranlanması ile SLA; yaprak kuru ağırlığının yaprak alanına oranlanması 
ile de SLM değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSSistatistiki olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: A. unedo’da SLA ve SLM, C. creticus’da ise yaprak alanı, SLA ve SLM bakımından 
hem aylık hem de mevsimsel varyasyon olduğu belirlenmiştir. En yüksek SLA değeri her iki türde 
de Haziran ayında görülürken en yüksek SLM değeri A. unedo için Mayıs, C. creticus için Eylül 
ayında görülmüştür. A. unedo’da yaprak kuru ağırlığı ve yaprak alanı ile SLA ve SLM arasında 
herhangi bir korelasyon saptanmazken, C. creticus’da yaprak alanı ile SLA arasında pozitif, yaprak 
alanı ile SLM arasında negatif bir korelasyon olduğu saptanmıştır. A. unedo’nun ortalama yaprak 
alanı, kuru ağırlık ve SLM değerlerinin, C. creticus’unkinden daha büyük olduğu, ortalama SLA 
değerinin de C. creticus’da daha büyük olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: A. unedo’da daha yüksek olan SLM değeri yapraklardan C. creticus’a göre daha az su 
kaybının olduğunu, C. creticus’ta SLA değerinin A. unedo’dan daha yüksek olması ise net fotosentez 
oranının daha yüksek olduğunu gösterir.
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